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 مقدمة الدراسة :

يعد الزواج األساس الذي تقوم عليه حياة مشتركة بين الرجل والمرأة توفر لكل منهما 
خلق لكم من أنفسكم أزواجَا لتسكنوا االستقرار والسكينة والمودة . قال تعالى " ومن آياته أن 

والمودة والرحمة في العالقة بين الزوجين  ( . 12، )الروم إليها وجعل بينكم مودة ورحمة "
 تنمو بالتواصل والحوار والثقة وكشف كل منهما لألخر عن مشاعره ورغباته وطموحاته.

م2202 يوليوـ   والثلاثون الثانىـ العدد  المجلة التربوية  
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وإفصاح الزوجين عن الذات  القائم على أساس الحوار البناء ، يعد من األساليب 
 Waringشاعر المودة واأللفة والثقة )الفعالة في تقوية واستقرار العالقة الزوجية  وتدعيم م

& Chelune, 1983 فعن طريق اإلفصاح عن الذات يقوم الفرد بإظهار ما بداخله من . )
أفكار ورغبات وطموحات لشخص أخر يرتبط معه بعالقة قوية فيصبح كل منهما معروفا 

(. كما أن إفصاح الفرد عن ذاته  Sprecher& hendrick,2004ومفهوما لألخر )
تثير اإلفصاح من جانب اآلخر ، ومن خالل تبادل اإلفصاح يزداد التقارب النفسي وتقوى يس

 العالقة بينهما .
واإلفصاح عن الذات يعد من المقومات األساسية للصحة النفسية ، حيث يساعد الفرد 
 على التخلص من االنفعاالت والرغبات المكبوتة والتعبير عنها وبذلك يصل إلى حالة االستقرار

 النفسي . 
ولما كان اإلفصاح عن الذات ذا تأثير واضح في تقوية وتدعيم العالقة الزوجية 
والصحة النفسية ، فإن غياب أو نقص اإلفصاح عن الذات في العالقة الزوجية يعوق 

بينهما ومن ثم يكون الكبت وسوء الفهم مما الزوجين ، ويتوقف الحوار والتفاهم  التواصل بين
ويعد االكتئاب من أكثر  .المشكالت الزوجية واالضطرابات النفسية  وريسهم ذلك في ظه

االضطرابات النفسية الناتجة عن النقص في اإلفصاح عن الذات لدى المتزوجين 
(waring,et al.,1998:818)  ألن الكتمان وعدم الرغبة في اإلفصاح عن الرغبات واألفكار

 ( Wei, et al., 2005)    النفسية والمشاعر يجعل الفرد يشعر باالكتئاب والوحدة

وقد قام كثير من العلماء بالبحث عن اتجاه جديد في العالج الزواجي من خالل تأكيد 
( أول من أشار إلى Sullivanالقيمة العالجية لإلفصاح عن الذات . ويعد سوليفان)

اإلفصاح عن الذات كإستراتيجية هامة في العالج الزواجي ، كما أشار وارنج 
الفعالة في  األساليب( إلى أن اإلفصاح عن الذات من  waring,et al.,1995:4رون)وآخ

عالج المشكالت الزواجية بصفة عامة ، وفي عالج االكتئاب الزواجي بصفة خاصة، وأن 
التدريب على اإلفصاح عن الذات له فاعلية في خفض االضطرابات االنفعالية وتحسين مظاهر 

 قة حميمية بين الزوجين .التوافق الزواجي وبناء عال
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ومن هذا المنطلق كانت الدراسة الحالية ، والتي تهدف إلى معرفة مدى فاعلية برنامج 
 تدريبي لإلفصاح عن الذات في خفض الشعور باالكتئاب لدى األزواج .

 مشكلة الدراسة : 

بين  تؤكد الكتابات النظرية ونتائج الدراسات الميدانية عن األسرة على أهمية العالقة
الزوجين ، لكونها من أهم العالقات اإلنسانية لما لها من تأثير واضح على تماسك األسرة 

 واستقرارها وعلى الصحة النفسية لكل من الزوجين واألبناء .

وقد الحظ الباحث الحالي ارتفاع نسبة الطالق في اآلونة األخيرة  حيث أشارت 
زي للتعبئة واإلحصاء إلى أن حاالت الطالق الحديثة الصادرة عن الجهاز المرك اإلحصائيات

، ( حالة يوميا727بمعدل )( 1222( حالة عام )273941المعلنة رسميا قد وصلت إلى )
( 92( إلى )12وكانت أعلى نسبة طالق بين المتزوجين حديثا و في الفئة العمرية من )

 سري بصفة خاصة. عامَا. مما يمثل ذلك تهديدَا كبيرَا للمجتمع بصفة عامة و للكيان األ

العالقة الزوجية ، والذي يسبقه ظهور العديد  انهياروالطالق يمثل المرحلة األخيرة في 
من المشكالت التي عجز الزوجان في التغلب عليها بالحوار البناء ، وكشف كل منهما عن 

 رغباته وأفكاره واتجاهاته للطرف األخر .

. المشكالت الشائعة بين المتزوجين نفالصمت وعدم الرغبة في اإلفصاح عن الذات م
( سيدات يعانين من 22( سيدات من بين )3فقد نشرت مجلة " بونته " األلمانية أن هناك )

 انعدام( من حاالت الطالق ترجع إلى معاناة المرأة من  %  43صمت األزواج ، وأن حوالي )
ر سواء بالعين أو بالجسد لغة الحوا وانعدامالمشاعر ، وعدم تعبير الزوج عن مشاعره لها ، 

 ( .1222أو بالتفاهم بينهما  ) محمد خطاب ، 

وعلى الرغم من أن معظم الدراسات أشارت إلى أن الخالفات الزوجية تسهم في نمو 
االكتئابية لدى المتزوجين ، إال أنها ليست العامل الوحيد . حيث يرى : كولب  ضاألعرا

فصاح عن الذات عامل هام وأساسي في ( أن غياب اإل(Culp & Beach,1998وبيتش 
 المتزوجين . اكتئاب
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وقد أشارت العديد من الدراسات إلى أهمية أسلوب اإلفصاح عن الذات في تحسين 
وتقوية العالقات الشخصية ، وفي عالج االضطرابات النفسية ، في حين لم ينل هذا األسلوب 

درة في هذه الدراسات في مجال حيث توجد ن الزوجية الكافي في مجال العالقات االهتمام
 (  Harris, et al., 1999العالج و اإلرشاد الزواجي .)

لذا تحاول الدراسة الحالية التعرف على مدى فاعلية اإلفصاح عن الذات ـ كأسلوب 
جديد ـ في عالج االكتئاب لدى األزواج ، وذلك من خالل إعداد برنامج للتدريب على اإلفصاح 

 ج.عن الذات لدى األزوا

 ومما سبق تحددت مشكلة الدراسة الحالية في التساؤالت التالية:
 هل توجد فروق بين الزوجات و األزواج في كل من : اإلفصاح عن الذات واالكتئاب ؟ . -2
 هل توجد عالقة بين اإلفصاح عن الذات  واالكتئاب ؟. -1
شعور باالكتئاب ما مدى فاعلية برنامج للتدريب على اإلفصاح عن الذات في خفض ال -9

 لدى األزواج ؟ وهل تستمر هذه الفاعلية بعد فترة المتابعة ؟ .
 أهداف الدراسة :

 هدفت الدراسة الحالية إلى تحديد كل من :
 . واالكتئابالفروق بين األزواج  والزوجات في كل من اإلفصاح عن الذات  -2
 العالقة بين اإلفصاح عن الذات واالكتئاب . -1
يب على اإلفصاح عن الذات في خفض الشعور باالكتئاب لدى فاعلية برنامج للتدر  -9

 األزواج .
 أهمية الدراسة :

 تكمن أهمية الدراسة الحالية في :    
أهمية اإلفصاح عن الذات في تدعيم وتقوية العالقة الزوجية والتي تعد مؤشرَا أساسيَا  -2

 على التوافق والرضا الزواجي .
يعد أحد العوامل الرئيسة للطالق وظهور أن غياب أو نقص  اإلفصاح عن الذات  -1

 االضطرابات النفسية وفي مقدمتها االكتئاب لدى المتزوجين .
التي اهتمت بتنمية اإلفصاح عن الذات في  -على حد علم الباحث  -ندرة الدراسات  -9

 العالقة الزوجية كأسلوب فعال وجديد في خفض الشعور باالكتئاب لدى المتزوجين .
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دد األبعاد لإلفصاح عن الذات لدى المتزوجين تتوفر فيه صالحية إعداد مقياس متع -7
 االستخدام في البيئة العربية .

 إعداد برنامج تدريبي لإلفصاح عن الذات بهدف خفض الشعور باالكتئاب لدى األزواج . -2
خاصة فيما يتعلق بفاعلية البرنامج التدريبي  -ما تسفر عنه الدراسة الحالية من نتائج  -1

المتزوجين في استقرار وتقوية العالقة الزوجية مما يقلل من حاالت الطالق  قد يفيد -
 وتخفيف الشعور باالكتئاب لديهم .

 تعريف مصطلحات الدراسة:

. يعرف Self-disclosure of the Marriedاإلفصاح عن الذات لدى المتزوجين  -2
لمشاعر والرغبات الخاصة إجرائيًا " قيام الزوج أو الزوجة بالكشف والتعبير عن اآلراء وا

التي تتعلق بجوانب الحياة الزوجية ، مما يجعل كل منهما واضحَا ومعروفَا لآلخر ، وذلك 
 كما يقاس بالمقياس المستخدم .

: ويقصد به الدرجة التي يحصل عليها المفحوص على Depressionاالكتئاب  -1
تئاب في ثالثة عشر مظهرا مقياس االكتئاب المستخدم في الدراسة الحالية، ويوصف االك

هي: الحزن، التشاؤم، الشعور بالفشل، عدم الرضا، الشعور بالذنب، عدم حب الذات، 
ب االجتماعي، التردد، تغيير صورة الذات، صعوبة النوم، التعب، اإيذاء الذات ، االنسح

 فقدان الشهية .
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 منهج الدراسة : 

المنهج الوصفي المقارن ، وفي  استخدم الباحث في الجانب السيكومتري من الدراسة
 الجانب اإلرشادي المنهج شبه التجريبي .

 : اإلطار النظري للدراسة
 Self-disclosure:ـ  أوال : اإلفصاح عن الذات

العديد من الدراسات لكونه يمثل الجزء  باهتماميحظى موضوع اإلفصاح عن الذات 
نمو العالقات البينشخصية . ويذكر  األساسي في تفاعالتنا االجتماعية السوية، واألساس في

 ,Jourardالبحث في اإلفصاح عن الذات بدأ على يد جورارد) أن  (  Ford,1990فورد )

( ثم تلى ذلك إجراء العديد من الدراسات في مجاالت نفسية مختلفة ، وأصبح  1964
د والعالج اإلفصاح عن الذات في الوقت الحاضر من أهم االستراتيجيات المستخدمة في اإلرشا

النفسي ، فضال عن كونه يمثل اإلطار الرئيسي للعديد من النظريات الي تفسر العالقات 
 .اإلنسانية

واإلفصاح في اللغة يعني : أن تبين الشئ وتظهره . أما اإلفصاح عن الذات كمصطلح 
( " بأنه العملية التي من خاللها يكشف الفرد معلومات شخصية  Jourardيعرفه جورارد ) 

 ,esharatلآلخرين. ) وهذه المعلومات تجعل الفرد معروفَا ومفهوماَ  ،سرية جدَا لآلخرين و 

2007 ) . 
اإلفصاح عن الذات بأنه مشاركة  (1221وتعرف سعاد سليمان ، وباسم الدحاحة ) 

بمعلومات شخصية وسرية لمواضيع مختلفة تشمل جوانب الحياة المختلفة  اآلخرين
واألفكار والصراعات والحاجات وغيرها. "ويصنف وارنج كاالتجاهات واالعتقادات 

يكشفها الفرد لآلخرين  التي( المعلومات Waring & Chelune, 1983:188وتشليون)
 في أربعة محاور هى :

التعبير عن االنفعاالت، التعبير عن الحاجات، التعبير عن األفكار والخياالت، الوعي 
 بالذات .

عملية تفاعلية، ر إليه على أنه سمة شخصية ، أو واإلفصاح عن الذات يمكن النظ
إلى وجود عالقة بين فهو سمة شخصية تميز الفرد عن اآلخرين، وقد أشارت الدراسات 
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اإلفصاح عن الذات والسمات الرئيسة للشخصية . وفي نفس الوقت اإلفصاح عن الذات 
فاعل يكون محكوم بمعايير ،  وأن هذا التاآلخرين عملية تفاعلية تحدث أثناء تفاعل الفرد مع 

 ( .  Dindia, et al.,1997السلوك االجتماعي )
وترجع أهمية اإلفصاح عن الذات إلى ما يحدثه من آثار نفسية إيجابية ، فاإلفصاح 

لة عن خفض التوتر وتقليل مشاعر الوحدة و عن الذات يمثل إحدى اآلليات الرئيسة المسئ
إلى خمس وظائف لإلفصاح  Grezlakوجرزالك  Derlega. وقد أشار ديرليجا  واالكتئاب

 عن الذات هى:
عن المعاناة  بغرض التخفيف عن النفس عقب اإلفصاح :Expressionالتعبير

 وظروف المشقة الشخصية
: فمن خالل اإلفصاح عن الذات يقدم الفرد صورة واضحة  Clarificationالتوضيح 

 .عن نفسه لآلخرين ، مما يجعله معروفا ومفهوما لهم
: ويحدث ذلك عندما يأتي إفصاح Social validationالتصديق االجتماعي 

 اآلخرين عن أنفسهم مؤيدا لما أفصح عنه الفرد من آراء واتجاهات. 
: حيث إفصاح Development relationshipsتنمية العالقات االجتماعية 

صاح تقوى العالقات الفرد عن ذاته يستثير اإلفصاح من جانب اآلخرين، ومن خالل تبادل اإلف
 الشخصية بين الطرفين.

: من خالل اإلفصاح عن الذات يعبر الفرد  Social controlالضبط االجتماعي 
عن حاجاته وقيمه ومعتقداته والحدود الشخصية التي ال يسمح لآلخرين بتجاوزها في عالقته 

 (.19ــ11: 2339معهم )أسامه أبو سريع، 

 & Jorgensenعرف جورجنسين وجودي)وفي مجال العالقات الزوجية : ي

Gaudy, 1980  اإلفصاح عن الذات في العالقة بين الزوجين بأنه العملية التي يعبر بها )
أحد الزوجين عن مشاعره وأفكاره وظنونه للزوج اآلخر ، ويرى الباحثان أن اإلفصاح عن 

يعني لغة التفاهم الذات يعد من مظاهر التواصل الزواجي الهامة . فالتواصل بين الزوجين 
التي تنقل أفكار كل منهما ومشاعره ورغباته واتجاهاته إلى الطرف اآلخر . وهذا يعني أن " 

 (. Green ,et al.,2005أي تواصل حقيقي يشير إلى اإلفصاح عن الذات" )
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وعندما ينعدم التواصل بين الزوجين أو يختل ، تظهر المشكالت الزوجية  فالصمت 
فصاح عن الذات من المشكالت الشائعة بين المتزوجين . فقد أشارت وعدم الرغبة في اإل
 انقطاع( إلى أن مشكالت التواصل بين المتزوجين والتي تتمثل في 1222دراسة داليا مؤمن )

آراء الطرف اآلخر وعدم التعبير عن الحب ، هذه المشكالت  احتراموعدم  التفاهم،الحوار وعدم 
 كالت الزوجية .( من جملة المش  %  99تمثل )

ويتوقف نجاح أو فشل العالقة بين الزوجين أيضا على أسلوب اإلفصاح بينهما من 
حيث كونه إفصاح جيد قائم على أساس الفهم المتبادل والثقة والمودة والحوار البناء ، أو 
كونه إفصاح ردئ قائم على أساس الجدال والعناد والكراهية وعدم الثقة . ويتطلب اإلفصاح 

د بين الزوجين أن يكون أحدهما متكلمَا، والثاني مستمعَا، ويتم ذلك خالل أربع خطوات الجي
هي: التعبير عن الرسالة لغويَا أو غير لغوي ـ واستقبالها ـ ثم فهمها ـ واالستجابة لها برسالة 

في التواصل الزواجي الجيد يقوم على  واالستقباللغوية أو غير لغوية. وهذا يعني أن اإلرسال 
وعي كل من الزوجين بالرسالة التي يريد أن يوصلها للزوج اآلخر، فيحسن التعبير عنها، 
وبالرسالة التي يريد الزوج اآلخر توصيلها إليه ، فيحسن اإلنصات إليها  فالتواصل الجيد 

ذلك تقوى العالقة بين الزوجين.)  ومن خالل يتطلب مهارة في التعبير ومهارة في اإلنصات،
 (.222 - 222: 2332كمال مرسي، 

بعض القواعد للمحادثة المؤثرة والممتعة بين الزوجين والتي تجنبهم  Beckويحدد بك 
بمهارة ،  واسألالصراعات الزواجية ، فينصح األزواج والزوجات بقوله : استمع وال تقاطع ، 

 (.114: 1222مرسي، إسماعيلواستخدم الدبلوماسية واللباقة في حوارك مع زوجتك )صفاء 
وفي العالقة الزوجية يمكن تصنيف اإلفصاح عن الذات إلى نوعين تبعا لنوعية 

 المعلومات التي يتم اإلفصاح عنها :
والطموحات ومناقشة  واالهتماماتاإلفصاح المعرفي : ويتمثل في األفكار واآلراء  -أ

 األمور التي تهم األسرة .
بة، واإلفصاح عن مشاعر اإلفصاح العاطفي: ويتمثل في كالم الغزل والمداع -ب 

 اإلعجاب والحب.
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ويعد اإلفصاح عن العواطف أهم ما يميز العالقة الزوجية عن غيرها من العالقات 
ينمي األلفة  فالعواطوعامل أساسي في تدعيمها واستقرارها . كما أن اإلفصاح عن  اإلنسانية

 والحميمية بين الزوجين أكثر من اإلفصاح عن األفكار. 
 الجنسين في اإلفصاح عن الذات :الفروق بين 

، عن الذات من األزواج أشارت العديد من الدراسات إلى أن الزوجات أكثر إفصاحاَ         
، ودراسـة دينديا ) Dindia and Allen,1992ومن هذه الدراسات : دراسة دينديا وألن )

 (. في حين Waring,2001(و دراسة وارنج )  Dindia et al. 1997وآخرون)  
إلى أن   ) Merves-okin et al.1991أشارت دراسة مرفيس ـــ أوكين وآخرون )

، وفي التعبير ابات على مقياس اإلفصاح عن الذاتاألزواج والزوجات أظهروا نفس االستج
 اللفظي عن المشاعر .

إلـى أن األزواج  ) Antill and Cotton, 1987كمـا أشـارت دراسـة أنتـل وكوتـون)
نفس كم المعلومات بصفة عامة ، وأنه في بعض الحـاالت كـان األزواج  والزوجات أفصحوا عن

 أكثر إفصاحَا من الزوجات .

هذه الفـروق علـى أسـاس أن اإلفصـاح عـن الـذات سـمة مـن  Pragerوقد فسر براجر 
بـين النسـاء والرجـال ، كمـا أن  Systematicallyسمات الشخصية والتي تختلف تصنيفيا 

رض لها األفراد، ومدى سرية وخصوصية المعلومات لدى كل مـنهم المواقف الضاغطة التي يتع
ــــذات  ــــي اإلفصــــاح عــــن ال ــــين الجنســــين ف ــــروق ب ــــي إحــــداث الف ــــون أيضــــا ســــببا ف ــــد تك ق

 (.  1222022)وارنج،

 معوقات اإلفصاح عن الذات لدى األزواج :

أشارت الدراسات إلـى أن الصـمت وعـدم الرغبـة فـي اإلفصـاح عـن الـذات ظـاهرة منتشـرة 
ألزواج بدرجـة أكبـر مـن الزوجـات. ويعـوق اإلفصـاح عـن الـذات لـدى األزواج فـي العالقـة بـين ا

الزوجية بعض المعتقدات التي تسود المجتمع وأفكار خاطئة تسيطر علـى سـلوكهم . ومـن أهـم 
 هذه المعوقات :
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أن بعض األزواج يترددون كثيرا في الحديث عن أنفسهم وهمومهم لخشيتهم من التعرض  -2
أو الدخول في مشاكل مع زوجاتهم أو الكشف عن نقاط ضعفهم وعجزهم  لالنتقادات
 لزوجاتهم .

 اآلخرينالرغبة في إخفاء حقائق معينة مثل : دخل الزوج المالي ومعامالته  المالية مع  -1
 ومشكالت العمل ومشاريعه وطموحاته المستقبلية 

 في العمل وضيق وقته. انشغالهيفترض الزوج أن زوجته تتفهم  -9
 امل مع الزوجة بلغة العقل وإغفال الجانب العاطفي ، وذلك قياسا لطبيعة الرجل .التع -7
اعتقاد الزوج أن زوجته بطبعها كثيرة الكالم ، فمن األفضل عدم إعطائها الفرصة للتحدث  -2

 معه .
 اعتقاد الزوج أن مسؤولية الزوجة أن تبادر هي بمحادثته وتؤمن له الراحة النفسية . -1
المرأة ال تقدر على كتمان السر ، فهى دائمة الحديث مع الجميع دون اعتقاد الزوج أن  -4

 تمييز .
وباإلضافة إلى المعوقات السابقة ، فقـد يكـون الصـمت وعـدم الرغبـة فـي اإلفصـاح عـن الـذات 
سمة من سمات الشخصية التي تتميز باالكتئاب ، وفي هذه الحالة يكـون العجـز فـي اإلفصـاح 

ــرَا عــن نقــص فــي ــى التعبيــر عــن  عــن الــذات معب ــة مثــل عــدم القــدرة عل المهــارات االجتماعي
 المشاعر واألفكار سواء بطريقة لفظية أو غير لفظية .

 Depression ثانيا : االكتئاب

يعاني معظم الناس في الحياة المعاصرة مـن االكتئـاب بصـورة أكبـر ممـا كـانوا عليـه فـي 
صـر الحـالي بأنـه عصـر االكتئـاب . الماضي لدرجة أن كثير مـن البـاحثين والكتـاب يصـفون الع

بـين الرجـال ، وقـد يرجـع ذلـك إلـى إدراك  انتشـارهوينتشر االكتئاب بين النساء بدرجة أكبـر مـن 
ـــى اســـتعدادها لإلفصـــاح  ـــة لهـــذه الضـــغوط ، وإل ـــاة واســـتجاباتها العاطفي المـــرأة لضـــغوط الحي

 (. 19:  2322اح، باألعراض الوجدانية بدرجة أكبر من الرجل )غريب عبد الفت واالعتراف

ويبدأ االكتئاب بـأعراض بسـيطة تتـدرج فـي الشـدة إن لـم تعـالج ، ويشـكو المـريض أوال  
الـنفس وهبـوط الـروح المعنويـة ، ثـم يشـعر بتغيـر  انكسـاربفقد القدرة علـى التمتـع بالحيـاة مـع 

 ويعـيش فـي سـحب مـن اليـأس والجـزعلون الحياة وقيمتها ، ويبـدأ فـي التسـاؤل عـن أهميتهـا ، 
 ( 912:  2321) أحمد عكاشة ، واالنقباض
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 تعريف االكتئاب : 

 تتعدد تعريفات االكتئاب نظرا لتعدد أعراضه وأنواعه، ومن هذه التعريفات:
( االكتئــاب بأنــه حالــة مــن الحــزن الشــديد المســتمر 227، 2334يعــرف حامــد زهــران )
ض ال يعــي المصــدر ، وتعبــر عــن شــئ مفقــود وأن المــري األليمــةتنــتج عــن الظــروف المحزنــة 

 الحقيقي لحزنه .

-DSMالنفســـــــية ) لالضــــــطراباتوفــــــي الــــــدليل التشخيصــــــي واإلحصـــــــائي الرابــــــع 

VI,2001:176-177  الشخص المكتئب هو الشـخص الـذي تنتابـه علـى األقـل خمسـة مـن )
، النقصـان أو الزيـادة فـي  االهتمـاماألعراض التالية خالل أسبوعين : المـزاج المكتئـب، فقـدان 

،النسيان، التـأخر النفسـي الحركـي، الشـعور بالتعـب مـن أقـل مجهـود أو فقـدان الطاقـة، الوزن 
 أوفقدان القيمة، الشـعور بالـذنب، انخفـاض نسـبة التركيـز الـذهني، زيـادة األفكـار عـن المـوت 

 االنتحار.

، ـ وجدانيـة تتبـدى فـي أعـراض الحـزن  بأنـه خبـرة معرفيـة االكتئـاب Beckويعرف بيك 
حـــب الـــذات ونقـــدها، واألفكـــار االنتحاريـــة ، والتهـــيج ، واالســـتثارة، وفقـــدان  ، وعـــدمتشـــاؤموال

، والقابليـة للغضـب ن الطاقة ، وتغيرات في نمط النومالقيمة ، وفقدا وانعداماالهتمام، والتردد ، 
ــز ،  ــي الشــهية ، وصــعوبة التركي ــرات ف ــالجنس  واإلجهــاد واإلرهــاق، وتغي ــام ب ــدان االهتم ، وفق

 ( .12:  1227اح، )غريب عبد الفت

لـدى الفـرد  انفعـالي( أن االكتئـاب حالـة تنشـأ كـرد فعـل 22،  1223) وترى ألفت كحلـة
ــه ، ويتســم رد الفعــل هــذا بــالقلق والحــزن  إزاء مثيــرات مشــيرة إلــى ســوء توافــق الفــرد مــع بيئت

رها الذات واالنخفاض في تقـدي وانتقادوالتشاؤم والشعور بالفشل والعجز واالنسحاب االجتماعي 
 مع االنخفاض في الطاقة العامة للفرد .

ــر مــن االضــطرابات النفســية  ــل الكثي ــاب مث ــات الســابقة : أن االكتئ ويالحــظ مــن التعريف
 يظهر في زملة من األعراض : معرفية  ونفسية واجتماعية وعضوية .

، حيـث يصـف االكتئـاب لالكتئـابوقد  أخذ الباحث فـي الدراسـة الحاليـة بتعريـف "بيـك " 
الثة عشر مظهرا هي: الحزن، التشاؤم، الشـعور بالفشـل، عـدم الرضـا، الشـعور بالـذنب ، في ث
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عدم حب الذات، إيذاء الذات، االنسحاب االجتماعي، التردد، تغير صورة الذات، صعوبة النوم، 
 التعب، فقدان الشهية، وذلك كما يقاس بمقياس االكتئاب المستخدم في الدراسة الحالية. 

 اح عن الذات واالكتئاب ثالثا : اإلفص

ــة تفاعليــة تقــوم علــى أســاس  ــى أنــه عملي ــى اإلفصــاح عــن الــذات عل يمكــن النظــر إل
المهــارات االجتماعيــة ممثلــة فــي: إرســال واســتقبال وتنظــيم وضــبط المعلومــات الشخصــية فــي 

 مواقف التواصل اللفظي وغير اللفظي.

ات االجتماعيــة، حيــث واالكتئــاب فــي كثيــر مــن جوانبــه يــرتبط بفقــر واضــح فــي المهــار 
؟. ولكن أيهما السبب وأيهما النتيجـةتوجد عالقة بين االكتئاب والفشل في السلوك االجتماعي. 

وفــي الواقـــع يوجــد خــالف بــين أنصــار المدرســة الســلوكية حــول أســبقية العالقــة بــين االكتئــاب 
، يد عبـد الـرحمنيين ) محمد السوالمهارات االجتماعية ويظهر هذا الخالف في النموذجين التال

 (.  23ـ  22: 2332

 (Lewinson,1974 )  سون ـــ نموذج لون2

ــيس  ــة ول يفتــرض لونســون أن االكتئــاب مــا هــو إال نتيجــة لقصــور المهــارات االجتماعي
ســببا لهــا، فــالعجز فــي المهــارات االجتماعيــة يســبب نقــص فــي مهــارات المواجهــة مــع ضــغوط 

التـوتر، وكـل منهمـا فـي النهايـة يزيـد مـن القابليـة  وأحداث الحياة، وربما يؤدي ذلـك إلـى زيـادة
 . لالكتئاب

  ( Coyne,1976)  ـــــ نموذج كوين1

ولـيس سـببا  لالكتئـابيفتـرض كـوين أن قصـور المهـارات االجتماعيـة مـا هـو إال نتيجـة 
، فالشـــخص المكتئـــب يتعامـــل مـــع اآلخـــرين بطريقـــة غيـــر مقبولـــة أو مقلقـــة لهـــم، ويفتقـــد لـــه

 ومســـاندتهماعيـــة فـــي تعاملـــه مـــع اآلخـــرين ولـــذلك فـــإن عالقاتـــه االجتماعيـــة المهـــارات االجت
لآلخرين سلبية التأثير. كما أن تأثيره على اآلخرين في بيئتهم االجتماعيـة ربمـا تكـون محبطـة 

 لهم وتغضبهم.

( أن العالقـــة بـــين االكتئـــاب والقصـــور فـــي 294: 2332ويـــرى عبـــد الســـتار إبـــراهيم )
ثـــل كثيـــر مـــن العالقـــات التـــي تصـــف الســـلوك فـــي عالقتـــه بـــاألمراض المهـــارات االجتماعيـــة م
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النفسـية، فهــى أقـرب مــا تكـون إلــى مـا يســمى بالعالقـة الدائريــة) الحلقـة المفرغــة(. ففـي حالــة 
والتفاعـل االجتمـاعي االيجـابي، كمـا أن  االحتكـاكاالكتئاب يجد الشخص في نفسه عزوفـا عـن 

ت االجتماعيـة والفشـل المتكـرر فـي العالقـات العكس صحيح فوجود رصـيد ضـعيف مـن المهـارا
االجتماعية يؤدي إلى اإلحباط ومشاعر الفشل والتعاسة وغير ذلك من مظاهر تصـف االكتئـاب 

 وتميزه.

وعالجـه ،  االكتئـابيفقـد تبـين أن تعـديل السـلوك :  أما من الناحية العالجية لالكتئااب
. ة والفاعليـة فـي العالقـات الشخصـيةاعيتصاحبه بعض التغيرات االيجابية في المهارات االجتم

كمــا تبــين أيضــا أن تــدريب المهــارات االجتماعيــة لــدى المرضــى باالكتئــاب والعــاديين تصــاحبه 
أو الشـفاء منـه .  االكتئـابتغيرات عالجية واضـحة فـي الشخصـية بمـا فيهـا انخفـاض مسـتوى 

يب المهـارات االجتماعيـة واضحا بين المعالجين المعاصرين في اتجاه تـدر  اهتماماومن ثم نجد 
. وقد أشـارت الدراسـات إلـى االكتئابوتطويرها لدى المكتئبين بوصفها وسيلة من وسائل عالج 

أن تدريب هذه المهارات أمر ممكن، ويؤدي إلى تغيـرات ايجابيـة فـي الصـحة النفسـية بمـا فيهـا 
 (.292، 2332انخفاض مستويات االكتئاب.) عبد الستار إبراهيم ،

رأس قائمــة المهـــارات االجتماعيــة ، مهــارة اإلفصـــاح عــن الــذات ، والتـــي  ويــأتي علــى
ــي  ــق ف ــوم أنهــا مطلــب رئيســي مــن مطالــب النجــاح والتواف ــد ي يكشــف البحــث العلمــي يومــا بع

، فالشخص المـدرب علـى التعبيـر عـن مشـاعره وأفكـاره يـتكلم أكثـر وينصـت  اإلنسانيةالعالقات 
يتجاهــل حاجـات اآلخــرين ، فهـو بهــذا المعنـى يعطــي  لآلخـرين أكثـر ، ويــتفهم حاجاتـه دون أن

لآلخرين فرصا أكثر للتعبير المماثل عن مشـاعرهم ، فاإلفصـاح عـن المشـاعر واألفكـار يسـتثير 
 اإلفصاح المماثل من جانب اآلخرين .

وقـد أشـارت الدراسـات إلـى انـه يمكـن اكتسـاب مهـارة اإلفصـاح عـن الـذات بالتـدريب مــع 
ــاهواال قليــل مــن التوجيــه  ــى ممارســتها  نتب ــات الفــرد عل ــدريبها وتطــوير إمكان الشخصــي ، وأن ت

 . االكتئابيؤديان إلى تغيرات ايجابية في الصحة النفسية بما فيها انخفاض أعراض 

أنـه مـن المهـم تحديـد  الحـاليوبجانب التدريب على اإلفصاح عن الـذات ، يـرى الباحـث 
اإلفصـاح عـن الـذات )سـبقت اإلشـارة إلـى أهـم  األفكار السلبية والمعتقدات الخاطئة التي تعـوق 
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هــذه المعوقــات لــدي األزواج ( ومســاعدة األزواج الــتخلص منهــا ، ممــا يســهل عمليــة التــدريب 
 ، وهذا ما هدفت الدراسة الحالية إلى تحقيقه . االكتئابويجعلها أكثر فاعلية في خفض 

 دراسات  سابقة :

سة اإلفصاح عن الذات فـي العالقـة الزوجيـة بدرا اهتمتبمراجعة الدراسات السابقة التي 
بدراسـة عالقـة اإلفصـاح عـن الـذات بالرضـا  اهتمـت، تبين للباحـث أنـه توجـد دراسـات عديـدة  
 والتوافق الزواجي، ومن أهم هذه الدراسات:

( ودراسة دافيدسـون  Jorgenson,& Gaudy,1980دراسة جورجنسين وجودي) 
 & ,Hansen) ةهانســـين وســكولدت( ودراس Davidson,etal.1983) وآخــرون 

Schuldt,1984)   ودراسـة سـكوم وآخـرون (Schumm, et al.1986 حيـث أشـارت .)
هذه الدراسات إلى أهمية اإلفصاح عن الذات فـي تحسـين وتقويـة العالقـة الزوجيـةه وأنـه توجـد 
عالقة موجبـة بـين اإلفصـاح عـن الـذات وكـل مـن الرضـا والتوافـق الزواجـي، وأن اإلفصـاح عـن 

لذات يعد من العوامل التنبؤية الهامة للرضا الزواجي. وقـد اسـتفاد الباحـث مـن األطـر النظريـة ا
 في تصميم مقياس اإلفصاح عن الذات.، و بهذه الدراسات في اإلطار النظري للدراسة الحالية

، فقــد تبـين للباحــث أن معظــم بإعــداد بـرامج إرشــادية اهتمــتومـن حيــث الدراســات التـي 
ا المجال استخدمت طرقا إرشادية مختلفة في تحقيق الرضا والتوافق الزواجـي، الدراسات في هذ

 ومن أمثلة هذه الدراسات:

( والتي هـدفت إلـى إعـداد برنـامج قـائم علـى أسـاس 2322دراسة إبراهيم علي إبراهيم )
ومعرفـة فاعليتـه فـي تحقيـق التوافـق الزواجـي، وأشـارت النتـائج إلـى  االنفعاليالعالج العقالني 

( والتـي هـدفت 2323اعلية البرنامج في تحقيـق التوافـق الزواجـي. ودراسـة ناريمـان الرفـاعي)ف
إلى إعداد برنامج إرشادي قائم على السيكودراما وتطبيقـه علـى مجموعـة مـن المتـزوجين ممـن 

خفـض المشـكالت يعانون بعض المشكالت الزوجية ، وأشارت النتائج إلى فاعلية البرنـامج فـي 
( وهـــدفت الدراســـة إلـــى إعـــداد برنـــامج إرشـــادي 2332ســـة تحيـــه عبـــد العـــال). ودراالزوجيـــة

النتـائج  وأشـارت، بعـدم الرضـا عـن عالقـاتهم الزوجيـة لمجموعة من المتزوجين الذين يشعرون 
( والتي هـدفت 1222ابوغزالة ) سميرة. ودراسة البرنامج في تحقيق الرضا الزواجيإلى فاعلية 

اعليتــه فــي تحســين ، وإختبــار فعلــى نظريــة اإلرشــاد بــالواقعقــائم  إلــى إعــداد برنــامج إرشــادي



 م3103( يوليو 23ــــــــــــــــــــ  العدد )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 222 - 

 وانخفـاض، أشارت النتائج إلى فاعليـة البرنـامج فـي تحسـين التوافـق الزواجـي التوافق الزواجي
 المشكالت الزوجية.

ويالحظ من الدراسـات السـابقة أنهـا اسـتخدمت طرقـا مختلفـة فـي العـالج الزواجـي مثـل: 
والعــالج بالســيكودراما ، والعــالج بــالواقع، ولــم يجــد الباحــث ـ فــي ، االنفعــاليالعــالج العقالنــي 

ـ دراسات إرشادية تنموية لإلفصـاح عـن الـذات لـدي المتـزوجين فـي البيئـة العربيـة  حدود علمه
ــات باالكتئــاببهــدف تحســين الصــحة النفســية وخفــض الشــعور  ــى الــرغم مــن تــوفر الكتاب ، عل

االنفعاليـة وفـي  االضـطراباتعـن الـذات فـي عـالج النظرية عن فاعلية التدريب علـي اإلفصـاح 
 االكتئاب لدى المتزوجين. اضطرابمقدمتها 

ـــث الدراســـات األجنبيـــة:  ـــدرة فـــي هـــذه الدراســـاتومـــن حي ، فقـــد أشـــار هـــارس توجـــد ن
ية اإلفصـاح عـن الـذات فـي ل( إلى أنه على الرغم من فاعHarris, et al., 1999وآخرون.)
أنـــه توجـــد نـــدرة فـــي الدراســـات فـــي مجـــال العـــالج واإلرشـــاد  النفســـية، إال االضـــطراباتعـــالج 

( دراســــة waring,et al.,1995الزواجــــي. وفــــي هــــذا المجــــال أجــــرى وارنــــج وآخــــرون)
 باسـتخدامبهدف عالج االكتئاب من خالل تعزيز العالقة الحميمية بـين المتـزوجين  استطالعية

ف تنمية مهارة التحـدث ومهـارة برنامج عالجي قائم على التدريب على اإلفصاح عن الذات بهد
االستماع، واستغرق البرنامج عشرة جلسات تدريبية ، وتكونـت عينـة الدراسـة مـن مجمـوعتين، 

ــة ضــمت عشــرة أزواج ــق ، ومجموعــة ضــابطة ضــمت ســبعة أزواجمجموعــة تجريبي ــم تطبي ، وت
ت . وأشـار لالكتئابوقائمة "بك "  Intimacy Questionnaireاستبيان العالقة الحميمية 

، وانخفــاض ملحــو  فــي األعــراض بــين الــزوجينالنتــائج إلــى زيــادة فــي قــوة العالقــة الحميميــة 
 االكتئابية لدى المجموعة التجريبية.

 فروض الدراسة :

في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة، صـا  الباحـث فـروض الدراسـة علـى النحـو 
 :التالي

 أوال : فروض الدراسة السيكومترية 

على مقياس دالة إحصائيا بين متوسطي درجات الزوجات واألزواج  توجد فروق  -2
 ، لصالح الزوجات .اإلفصاح عن الذات
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توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات الزوجات واألزواج على مقياس  -1
 ، لصالح الزوجات.االكتئاب

ت بين درجات اإلفصاح عن الذات ودرجا إحصائياتوجد عالقة إرتباطية سالبة ودالة  -9
 لدى الزوجات واألزواج والعينة الكلية. االكتئاب

 ثانيا : فروض الدراسة اإلرشادية

توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات أفراد العينة التجريبية في القياسين  -2
 القبلي و البعدي على مقياس رتب اإلفصاح عن الذات لصالح القياس البعدي.

درجات أفراد العينة التجريبية في القياسين توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي  -1
 القبلي و البعدي على مقياس رتب االكتئاب لصالح القياس البعدي .

ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات أفراد العينة التجريبية في    -9
 القياسين البعدي والتتبعي على مقياس رتب اإلفصاح عن الذات

 بين متوسطي درجات أفراد العينة التجريبية في القياسين ال توجد فروق دالة إحصائيا   -7
 البعدي والتتبعي على مقياس رتب االكتئاب.

 منهج الدراسة وإجراءاتها:

 منهج الدراسة السيكومترية وإجراءاتها:  -أ

 اتبع الباحث في الجانب السيكومتري من الدراسة المنهج الوصفي المقارن . المنهج :-2

( طالبا من طالب الدراسات العليا 222عينة الدراسة السيكومترية من)تكونت  : العينة -1
المتزوجين، والمقيدين بالفرقة األولى بالدبلومة العامة في التربية بكلية التربية بسوهاج في 

 اختيارفي  روعي( إناث . وقد 22( ذكور، )222، منهم )1222/1222العام الجامعي
 العينة الشروط التالية: 

 ( سنة92 - 12) ( سنة  وعمر الزوجات72- 92راوح عمر األزواج)أن يت -* 

 أن يكون عدد األطفال: طفاَل واحدَا أو طفلين. -* 

 (سنوات. 1 - 7أن يكون الزواج األول ، وتتراوح مدته ) -* 
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 أن يكون كل من الزوجين حاصال على شهادة جامعية . -* 

 ـ أدوات الدراسة :ــ9

 )إعداد الباحث ( ات لدى المتزوجين :مقياس اإلفصاح عن الذ  -*

قــام الباحــث بإعــداد هــذا المقيــاس نظــرا لعــدم تــوفر مقــاييس لإلفصــاح عــن الــذات لــدى 
المتزوجين في البيئة العربية ـ على حد علم الباحث ـ وقد روعي في إعـداد المقيـاس أن يشـمل 

ابـــات النظريـــة مظــاهر اإلفصـــاح عـــن الـــذات فــي العالقـــة الزوجيـــة كمـــا أشــارت إلـــى ذلـــك الكت
والدراسات السابقة ، وفي ضوء التعريـف اإلجرائـي لإلفصـاح عـن الـذات والـذي إقترحـه الباحـث 
في الدراسة الحالية . ويهدف المقيـاس إلـى إعطـاء صـورة متكاملـة عـن أهـم األبعـاد األساسـية 
لإلفصــاح عــن الــذات فــي العالقــة الزوجيــة ، وتقــدير درجــة اإلفصــاح عــن الــذات لــدى كــل مــن 

 زواج والزوجات . وقد قام الباحث بالخطوات التالية في إعداد المقياس :األ 

مراجعة محتوى الدراسات السابقة والكتابات النظرية التي تصف اإلفصاح عن الذات في  -2
 العالقة الزوجية .

مراجعة مقاييس اإلفصاح عن الذات المنشورة في الدراسات األجنبية مثل استبيان وارنج  -1
  Waring, et alعن الذات الزواجي  وآخرون لإلفصاح

.(1998) the marital self-disclosure questionnaire  

                     (  Waring, 2001) واستبيان وارنج لإلفصاح عن الذات الزواجي     

إجراء مقابالت شخصية مع عدد من المتزوجين من الجنسين للتعرف على مظاهر  -9
 ات في العالقة الزوجية . ومعوقات اإلفصاح عن الذ

تجميع المعلومات التي تم التوصل إليها من المصادر السابقة ، وتلخيصها وتصنيفها في  -7
 خمسة أبعاد مقترحة لإلفصاح عن الذات هي: 

 بعد : العالقة الزوجية العامة ـــأ 
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خـر فـي العالقـة بـالطرف اآل هوآرائـيتمثل في : إفصاح كـل مـن الـزوج أو الزوجـة عـن مشـاعره 
 واالهتمـامخـارج المنـزل ،  مرافقتهلألبناء و  تربيتهمن حيث طريقة التفكير والمظهر ، وأسلوب 

 باألمور التي تخص الطرف اآلخر....

 بعد : الدخل المالي  -ب 

يتمثل في : إفصاح كل من الـزوج أو الزوجـة للطـرف اآلخـر عـن المعلومـات المتعلقـة بـاألمور 
 اسـتثمارلمعـامالت الماليـة مـع اآلخـرين ، وكيفيـة زيـادة الـدخل و المالية مثل:الدخل المالي ، ا

 األموال ....

 بعد : سمات الشخصية -ج 

يتمثل في إفصاح كل من الزوج أو الزوجة للطرف اآلخر عن بعض  سمات الشخصية لديـه 
 مثل: الميول والمعتقدات واالهتمامات والطموحات 

 ةالعاطفي العالقة بعد:  - د

اح كل من الزوج أو الزوجة للطـرف اآلخـر عـن المشـاعر واآلراء المتعلقـة يتمثل في: إفص
 بالحب والمودة والعالقة الجنسية.

 بعد : األقارب واألصدقاء  - هـ

يتمثـــــــل فـــــــي إفصـــــــاح كـــــــل مـــــــن الـــــــزوج أو الزوجـــــــة للطـــــــرف األخـــــــر عـــــــن اآلراء                    
 والمشاعر نحو العالقة باألقارب واألصدقاء المقربين.

، وعرضها على عدد من المحكمين من أساتذة احث بصياغة أولية لعبارات كل بعدام البق -2
علم النفس والصحة النفسية للحكم على مدى صالحية هذه العبارات ، ومدى مالءمة 

، وقد اختيرت العبارات التي أجمع المحكمون على وضوح العبارات لألبعاد المنتمية إليها
، وقد بلغ عدد العبارات بعد الحذف لبعد المنتمية إليهتعبيرها عن ا معناها وبساطة

، بحيث يمثل كل بعد عشرة أبعاد ( عبارة موزعة على خمسة22والتعديل واإلضافة )
 عبارات.
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قام الباحث بإعداد الصورة التجريبية للمقياس، وذلك بترتيب عبارات المقياس ترتيبا  -1
(. ثم ـ نادرا دائما ـ أحيانا)   اختياراتدائريا على األبعاد الخمسة، تلي كل عبارة ثالثة 

( 22تطبيق المقياس في صورته التجريبية على عينة استطالعية من المتزوجين بلغت )
. وبعد تصحيح إجابات المفحوصين قام الباحث ( إناث12( ذكور، )92ردَا، منهم )ف

على كل  بين الدرجة االرتباطالداخلي للمقياس وذلك بحساب معامالت  االتساقبحساب 
عبارة والدرجة الكلية للبعد المنتمية إليه والدرجة الكلية للمقياس  وأيضا حساب معامالت 

(. 2022دالة عند مستوى )  االرتباطبين أبعاد المقياس، وجاءت جميع معامالت  االرتباط
 الداخلي للعبارات في األبعاد، واألبعاد في المقياس. االتساقويشير ما سبق إلى 

 اس :صدق المقي

ض عبارات قام الباحث في المراحل األولى في بناء المقياس بعر :  الصدق الظاهري -أ
، وكان من نتيجة ذلك تعديل صياغة بعض العبارات، وحذف المقياس على لجنة تحكيم

 بعضها والتي لم تحظ بالموافقة التحكيمية الكاملة 

ية والدراسات السابقة ومن اشتقت عبارات المقياس من الكتابات النظر : صدق المضمون -ب
المقاييس األجنبية المشار إليها سابقا، لذا يعد ما سبق ذكره دليال علميا على صدق 

 المقياس من حيث المضمون .

 ثبات المقياس :

 إعادة تطبيق المقياس:  -أ

حيث تم إعادة تطبيق المقياس على العينة االستطالعية، وبفارق زمني أربعة أسابيع بين     
( وهى قيمة دالة عند مستوى داللة 2042) االرتباطبيقين: األول والثاني وبلغ معامل التط
(2022 ) 

 ب ـ طريقة التجزئة النصفية:

بين جزئي  االرتباطحيث تم تجزئة المقياس إلى جزئين )فردي ـ زوجي(، وحساب معامل 
 (.2022)( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى 2019)االرتباطالمقياس ، وبلغ معامل 

 الصورة النهائية للمقياس :
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( عبارة ، موزعة على خمسة أبعاد، لكل 22بلغ عدد عبارات المقياس في صورته النهائية )
 التالي( 2( عبارات، كما هو مبين بجدول )22بعد )

 ( 2جدول ) 
 األبعاد األساسية لإلفصاح عن الذات ، وأرقام العبارات المخصصة لكل

 ة للمقياسبعد في الصورة النهائي
 العدد رقم العبارة البعد م
 22   71ـ72 ـ 91ـ92ـ11ـ 12ـ 21ـ22 ـ 1ـ2 العالقة الزوجية العامة 2
 22 74 ـ 71ـ 94ـ91ـ14ـ11ـ24ـ21ـ 4ـ1 الدخل المالي 1
 22   72ـ79ـ92ـ99ـ 12ـ  19ـ 22ـ 29 ـ 2 ـ 9 سمات الشخصية 9
 22 73ـ77ـ93ـ97ـ  13ـ  17ـ 23ـ 27ـ 3ـ7 العالقة العاطفية 7
 22 22ـ72ـ72ـ92 ـ92ـ 12ـ 12ـ 22ـ 22ـ2 األقارب واألصدقاء 2
 

 تصحيح المقياس :

ــادرا ( أعطيــت لهــا  ــا ـ ن ــة اختيــارات )دائمــا ـ أحيان ــارات المقيــاس ثالث ــارة مــن عب تلــي كــل عب
، 13، 12، 23، 1، 2)      ( علـــى الترتيــب، ماعــدا العبــارات أرقــــام 2ـ  1ـ  9الدرجـــات )

 ( على الترتيب . 9ـ  1ـ 2( تم صياغتها في صورة سلبية، أعطيت لها الدرجات ) 79، 94

 (2332إعداد غريب عبد الفتاح ) مقياس االكتئاب :  -*

لــدى األفــراد البــالغين مــن األســوياء والمرضــى ،  االكتئــابيهــدف المقيــاس إلــى تقــدير مســتوى 
 Beckشـــره فـــي األصـــل "بـــك" ويعــد المقيـــاس الصـــورة المختصـــرة للمقيـــاس الكامـــل والـــذي ن

( مجموعــة مــن العبــارات تتكــون كــل منهــا مــن  29( وتتكــون الصــورة المختصــرة مــن )2341)
( درجـات. والمجموعــات  9مـن )صـفر ـ  االكتئــاببحيـث تعكــس شـدة  أربـع عبـارات تــم ترتيبهـا

 :لالكتئابالثالثة عشر التي يتكون منها المقياس تعبر عن المظاهر التالية 
 التشاؤم -1 الحزن  -2
 عدم الرضا -7 الشعور بالفشل -9
 عدم حب الذات -1 الشعور بالذنب -2
 االنسحاب االجتماعي -2 إيذاء الذات -4
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 تغير صورة الذات -22 التردد -3
 التعب -21 صعوبة النوم -22
  فقدان الشهية -29

 ثبات مقياس االكتئاب :

 ما :استخدم معد المقياس طريقتين في حساب الثبات ه

حيـث تـم تجزئـة المقيـاس إلـى جـزئين )فـردي ـ زوجـي (، وبلغـت  طريقة التجزئة النصـفية :أ ـ 
الدوليــــة  لالتصــــاالت( فــــردا مــــن العـــاملين بالهيئــــة القوميــــة 22العينـــة المســــتخدمة )
 ( .2022( وهو دال عند مستوى )2024) االرتباطالمصرية، وبلغ معامل 

ــم إعــادة طريقــة إعــادة التطبيــق :ب ـ  ــارتطبيــق  ت ــة بلغــت) اإلخب ــى عين ( شخصــا مــن 99عل
( وهـو دال 2044) االرتبـاطالبالغين وذلك بفاصل زمني قـدره شـهر ونصـف وبلـغ معامـل 

 ( . 2022عند مستوى )
بطريفة إعادة  االكتئابوفي الدراسة الحالية: قام الباحث بحساب معامل ثبات مقياس 

وبفاصــل زمنــي أربعــة أســابيع ، وقــد بلــغ ( فــردا مــن المتــزوجين 22التطبيـق علــى عينــة بلغــت)
 (.  2022( وهي قيمة دالة عند مستوى )2041) االرتباطمعامل 

 صدق مقياس االكتئاب : 

قام معد المقياس بحساب الصدق التالزمي للمقياس في عدة دراسات وذلك بحسـاب معامـل 
ييس الشخصـية ن مقـامـ االكتئـاب: مقياس ومقاييس أخرى منها االكتئاببين مقياس  االرتباط

دالــة  االرتبــاط، وكانــت معــامالت للصــغار، ومقيــاس القلــق االكتئــاب، ومقيــاس المتعــدد األوجــه
 (  2022عند مستوى )

 تطبيق أدوات الدراسة السيكومترية :

علــى عينــة  االكتئــابقـام الباحــث بتطبيــق مقيـاس اإلفصــاح عــن الـذات مرفقــا معــه مقيـاس 
، وبعد تصحيح ورصد الدرجات، تم معالجة الدرجات باألساليب اإلحصائية الدراسة السيكومترية

 بطريقة " بيرسون ".  االرتباط" ت "، ومعامل إخبارالمناسبة مثل 
 نتائج الدراسة السيكومترية : 
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توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات الزوجات و األزواج على  الفرض األول :
 ( التالي . 1لصالح الزوجات . وجاءت النتائج كما بجدول )مقياس اإلفصاح عن الذات ، 

 داللة الفروق بين متوسطي درجات الزوجات واألزواج في اإلفصاح عن الذات ( 1جدول ) 
 قيمة )ت( (222األزواج)ن= (22الزوجات)ن= 

 الداللة القيمة 1ع 1م 2ع 2م
 اإلفصاح عن الذات
 )الدرجة الكلية(

 (2022دالة) 7092 27ه22 211024 3024 213921

 (2022دالة) 9072 7021 19019 9024 12041 العالقة الزوجية العامة
 (2022دالة) 9029 7024 12012 7022 14079 الدخل المالي

 (2022دالة) 1021 7019 19047 7012 12024 سمات الشخصية
 غير دالة 2029ــــ 7013 12021 9032 17092 العالقة العاطفية

 (2022دالة) 9024 9022 17022 9014 11091 صدقاءاألقارب واأل

( الســابق: أن قــيم ) ت ( دالــة إحصــائيا، فيمــا عــدا بعــد العالقــة  1يالحــظ مــن جــدول )
العاطفية. وهذا يعني أنه توجد فـروق دالـة إحصـائيا بـين الزوجـات واألزواج فـي اإلفصـاح عـن 

ــة العا ــذات وهــذه الفــروق لصــالح الزوجــات ماعــدا بعــد العالق ــرق بــين ال ــث كــان الف طفيــة حي
الزوجات واألزواج غير دال إحصائيا ، مع مالحظة أن متوسط درجـات األزواج علـى هـذا البعـد 

 ( على الترتيب. 17092( ، ) 12021أكبر قليال من متوسط درجات الزوجات)
ويرى الباحث أن سبب ذلك قد يرجـع إلـى ميـل الزوجـة إلـى عـدم اإلفصـاح صـراحة عـن  

فيـة والجنســية، وتفضـل إفصــاح الـزوج لهــا عـن هــذه المشـاعر، أي أن الزوجــة مشـاعرها العاط
تفضـل سـماع كـالم الحــب والغـزل مـن الــزوج أكثـر مـن اإلفصــاح عنـه، كمـا أنهــا قـد تخجـل فــي 
 إظهار مشاعرها العاطفية والجنسية أمام الزوج حرصا منها على التحلي بصفة الحياء.       

( ودراســة 2331بقة مــع نتــائج دراســة دينــديا وآلــن)وبصــفة عامــة : تتفــق النتــائج الســا
( حيـث أشـارت هـذه الدراسـات إلـى أن الزوجـات 1222( ودراسة وارنـج)2334دينديا وآخرون)

 أكثر إفصاحا عن الذات من األزواج.
توجـد فروق دالة إحصائيا بين متوسـطي درجــات الزوجــات واألزواج علـى  الفرض الثاني :

 ( . 9وجاءت النتائج كما بجدول ) لزوجات.مقياس االكتئاب، لصالح ا
 ( 9جدول ) 

 داللة الفروق بين متوسطي درجات الزوجات و األزواج في اإلكتئاب
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 قيمة )ت( (222األزواج)ن= (22الزوجات)ن=

 الداللة القيمة 1ع 1م 2ع 2م
 غير دالة 2022 2019 7047 7049 2021 االكتئاب

)ت( غير دالة إحصائيا. وهذا يعني أنه ال توجـد ( السابق: أن قيمة9يالحظ من جدول )
. وتتفـق النتيجـة السـابقة مـع نتـائج االكتئـابفـروق دالـة إحصـائيا بـين الزوجـات واألزواج فـي 

( والتـي هـدفت إلـى دراسـة مستعرضـة للفـروق بـين الجنسـين 2322دراسة غريب عبد الفتاح )
اك مرحلة عمرية معينة تظهـر فيهـا لدى عينة مصرية. وأشارت النتائج إلى ان هن االكتئابفي 

، وأخرى تختفي فيها هذه الفروق. حيث تظهر هـذه الفـروق االكتئابالفروق بين الجنسين في 
بعـد هـذا السـن، حيـث أشـارت  االختفـاء( سنة ، ثم تبدأ هذه الفروق في 14بوضوح قبل سن )

(. وقـد 92ــ92) (،92ــ 14النتائج إلى اختفاء الفـروق بـين الجنسـين فـي الفئتـين العمـريتين )
فسر الباحـث ذلـك علـى أسـاس أن أفـراد الفئتـين مـن العـامالت ، والعمـل يتـيح للمـرأة مصـدرين 
لإلشباع النفسي ـ العائلة والعمل ـ وعندما تفقد المرأة أحـد المصـدرين فإنهـا تلجـأ إلـى المصـدر 

ــاب، وفــي نفــس الوقــت تتقــارب مــع الرجــل فــي ــة لهــا مــن االكتئ فــرص  الثــاني وفــي هــذا حماي
مــن  االكتئـاب، وقـد أشـارت دراســات سـابقة إلـى أن المـرأة العاملــة أقـل فـي  باالكتئـاباإلصـابة 

المرأة غير العاملة. وفي الدراسة الحالية أفراد عينة الدراسـة مـن النسـاء العـامالت، وفـي الفئـة 
ــة ) ــون ذلــك أحــد أســباب 92ـــ 12العمري ــاء( ســنة، وقــد يك الفــروق بــين الجنســين فــي  اختف

 تئاب.االك
توجــد عالقــة إرتباطيــة ســالبة بــين درجــات اإلفصــاح عــن الـــذات  الفاارض الثالاا :

 (. 7لدى الزوجات واألزواج والعينة الكلية . وجاءت النتائج كما بجدول ) االكتئابودرجات 
 ( 7جدول ) 

لدى  االكتئابوداللتها اإلحصائية بين درجات اإلفصاح عن الذات ، ودرجات  االرتباطمعامالت 
 وجات واألزواج والعينة الكليةالز 

 اإلفصاح عن الذات 

 
 االكتئاب

 (222العينة الكلية)ن= (222األزواج)ن= (22الزوجات)ن=
 الداللة ر الداللة ر الداللة ر

 (2022دالة) 2017 ــــ (2022دالة) 2014 ـــ (2022دالة) 2091 ــــ
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ن درجات اإلفصاح عن الـذات بي االرتباط( السابق: أن قيم معامالت 7يالحظ من جدول)
ــابودرجــات  ــة إحصــائيا االكتئ ــة إحصــائيا بــين دال ــة ســالبة ودال ــي أنــه توجــد عالق ، وهــذا يعن

، وأن هــذه العالقــة عالقــة ســبب ونتيجــة فــي نفــس الوقــت، فقــد واالكتئــاباإلفصــاح عــن الــذات 
السـبب  اباالكتئـ، وقـد يكـون  باالكتئـابيكون العجز في اإلفصاح عن الذات سببا في الشعور 

في العجز في اإلفصاح عن الذات ، ومـن منظـور العجـز فـي اإلفصـاح عـن الـذات يمكـن النظـر 
واســتقبال  إرســالإلـى اإلفصــاح عــن الــذات علــى أنــه عمليــة تفاعليــة تقــوم علــى أســاس مهــارة 

فــي كثيــر مــن جوانبــه يــرتبط بفقــر واضــح فــي مهــارة  واالكتئــابوتنظــيم المعلومــات الشخصــية، 
لذات، والفرد الذي يفتقد هذه المهارة يفشل في تكـوين عالقـات اجتماعيـة سـوية اإلفصاح عن ا

مــع اآلخــرين ممــا يــؤدي ذلــك إلــى الشــعور بــالتوتر واإلحبــاط والفشــل والتعاســة وغيــر ذلــك مــن 
( في أن 2322وتميزه. وتتفق النتيجة السابقة مع ما أشار إليه وارنج) االكتئابمظاهر تصف 

 المتزوجين.  اكتئابذات عامل أساسي وهام في النقص في اإلفصاح عن ال

 : وإجراءاتهاب ــــ منهج الدراسة التجريبية 

 ــــ المنهج :2

استخدم الباحث في التصميم التجريبـي مـنهج المجموعـة الواحـدة ، حيـث يعتمـد الضـبط 
 التجريبي في هذا التصميم على القياس القبلي والبعدي والتتبعي .

 تجريبية :ــــ عينة الدراسة ال1

( فردا مـن المتـزوجين الـذكور ممـن ينتمـون إلـى اإلربـاعي األدنـى 21اختار الباحث )   
، وفي نفس الوقت ينتمون إلـى رجات على مقياس اإلفصاح عن الذاتالحاصلين على أدنى الد

. وقـد تـم اسـتبعاد أربعـة االكتئـاباإلرباعي األعلى الحاصلين على أعلى الدرجات على مقيـاس 
(  2م يستمروا في حضور جلسات البرنامج ، وبذلك يكـون العـدد النهـائي ألفـراد العينـة) أفراد ل

 أفراد ذكور.

 * ــــ مبررات اختيار العينة :

الباحــث األزواج فقــط ولــيس الزوجــات أو الجمــع بــين األزواج وزوجــاتهم وذلــك لعــدة  اختــار  
 أسباب منها :
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األزواج أقل إفصاحا عن الـذات مـن الزوجـات، أشارت نتائج الدراسة السيكومترية إلى أن  -2
ــذات  كمــا أشــارت الدراســات الســابقة إلــى أن الصــمت وعــدم الرغبــة فــي اإلفصــاح عــن ال

 ظاهرة منتشرة بين األزواج بدرجة أكبر من الزوجات 

ــين أ -1 ــة إحصــائيا ب ــى أنــه ال توجــد فــروق دال ــائج الدراســة الســيكومترية أيضــا إل شــارت نت
 . باالكتئابي الشعور األزواج والزوجات ف

ة فــي حالــة الجمــع بــين الــزوجين علــى الــرغم مــن أن اإلرشــاد الزواجــي يكــون أكثــر فاعليــ -9
، إال أن الباحـث وجـد صـعوبة كبيـرة فـي تحقيـق ذلـك ، خاصـة وأن عينـة الدراسـة مـن معا

مجتمع الصعيد والذي له عادات وتقاليد خاصة تجعـل مـن الصـعوبة إفصـاح الزوجـة عـن 
 م الزوج وأمام اآلخرين .ذاتها أما

أن الجمع بين الزوجين في جلسات اإلفصاح عن الذات قد يترتب عليه زيادة المشـكالت   -7
بينهمــا ، فقــد يــتهم كــل منهمــا اآلخــر أنــه أفشــى معلومــات وأســرار خاصــة عــن عالقــاتهم 

 الزوجية أمام الغرباء .

يجـابي علـى إفصـاح الزوجـة أن تدريب األزواج فقط على اإلفصاح عن الـذات لـه مـردود إ -2
عن ذاتها ، حيث أشارت الدراسات إلى أن إفصاح الزوج عن الذات يستثير اإلفصاح عن 
 الذات من جانب الزوجة أيضا ، ومن خالل تبادل عملية اإلفصاح تقوى العالقة بينهما .

 ــــ إجراءات الدراسة التجريبية :9

 واجبرنامج للتدريب على اإلفصاح عن الذات لدى األز 

 ) إعداد الباحث (                                                                 
 العام للبرنامج أوال : الهدف 

لـــدى عينـــة مـــن األزواج مـــن خـــالل  باالكتئـــابيهـــدف البرنـــامج إلـــى خفـــض الشـــعور  
 التدريب على اإلفصاح عن الذات في العالقة الزوجية.

 : للبرنامج األساس النظريثانياَ :
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يتمثل البرنامج في تدريب األزواج عينـة الدراسـة علـى سـلوك اإلفصـاح عـن الـذات فـي  
العالقة الزوجية ، وقد رأى الباحث أن أنسب األسـاليب اإلرشـادية فـي تحقيـق ذلـك هـو اإلرشـاد 

  ونظريـات الـتعلم بصـفة عامـة والـتعلم الشـرطي بصـفة خاصـة.  أسـسالسلوكي الذي يقوم على 
 (:994ـ991:2322أهم خصائص اإلرشاد السلوكي فيما يلي ) حامد زهران ، وتتلخص

 معظم سلوك اإلنسان متعلم ومكتسب ، سواء السلوك السوي أو السلوك المضطرب . -*
السلوك المضطرب المتعلم ال يختلف ـ من حيث المبادئ ـ عن السلوك العادي إال في أن  -*

 السلوك المضطرب غير توافقي.
 المضطرب يتعلمه الفرد نتيجة للتعرض المتكرر للخبرات التي تؤدي إليه . السلوك -*

 زملة األعراض النفسية تعد تجمعا لعادات سلوكية خاطئة متعلمة. -*
 السلوك المتعلم يمكن تعديله. -*

ويعد اإلرشاد السلوكي محاولة لحـل المشـكالت وعـالج اإلضـطرابات السـلوكية بأسـرع مـا 
المرضي المتمثل في األعراض، وتنمية السلوك اإلرادي السوي لدى الفرد  يمكن وتعديل السلوك

وذلـك بــالتركيز علـى المشــكلة الحاليـة المتمثلــة فـي الســلوك المضـطرب أو الشــاذ )فـوزي جبــل، 
112:1222.) 

( أن العـــالج الســلوكي مفهـــوم متعـــدد 79:2339ويــرى عبـــد الســتار إبـــراهيم وآخــرون)
لممكنـة لتحقيــق تغييـر مباشـر فــي السـلوك المضـطرب وذلــك األوجـه حيـث يشـمل كــل الوسـائل ا

ــرد  ــر الف ــي أنمــاط تفكي ــة المباشــرة المحيطــة لظهــور هــذا الســلوك، وف ــر فــي البيئ بإحــداث تغيي
 ومهاراته االجتماعية.

ويتطلــب اإلرشــاد الســلوكي النــاجح التركيــز علــى الســلوك المضــطرب مباشــرة وعلــى كــل 
ث الســابقة والتغيــرات العضــوية الداخليــة والخارجيــة الجوانــب المحيطــة بــه ممثلــة فــي األحــدا

)االنفعاالت( والمعتقدات الخاطئة التي يتبناهـا الفـرد عـن نفسـه وعـن الموقـف الـذي أسـهم فـي 
 تطور االضطراب، فضال عن القصور في المهارات االجتماعية وأخطاء التفاعل مع اآلخرين.

 َ  : مصادر إعداد البرنامج ثالثا

 مصادر التالية في بناء البرنامج:بال االستعانةتم 
 أـ األسس النظرية والمفاهيم األساسية الخاصة باإلرشاد السلوكي.

 الزواجي. بتحسين التوافق والرضاب ـ البرامج اإلرشادية بالدراسات السابقة المتعلقة 



 م3103( يوليو 23ــــــــــــــــــــ  العدد )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 233 - 

 ج ـ الكتابات النظرية التي تصف مظاهر اإلفصاح عن الذات ومعوقاته في العالقة الزوجية

 : الفنيات المستخدمة في البرنامجابعاَ ر.
 استخدم الباحث الفنيات التالية في البرنامج :    
 ـــ المحاضرة والمناقشة :2

المحاضــرة والمناقشــة والحــوار مــن األســاليب الفعالــة فــي اإلرشــاد الســلوكي الجمــاعي ، 
بالمعلومـات  وهي أسلوب مناسب في الجلسات األولى لكونها وسيلة هامـة لتزويـد المسترشـدين

عن اإلفصاح عن الذات وأهميته في تحقيق الصحة النفسـية والـتخلص مـن مشـاعر اإلكتئـاب، 
ومعرفـة أهــم معوقـــات اإلفصـــاح عـن الــذات فــي العالقــــة  الزوجيــة، ويســتخدم فــي ذلــك األمثلــة 
ــي تشــجع المسترشــدين علــى الحــديث والتفكيــر وتصــحيح بعــض  ــاذج وطــرح األســئلة الت والنم

 الخاطئة عن اإلفصاح عن الذات في عالقاتهم الزوجية. األفكار 

 ــــ الواجبات المنزلية :1

ــذات يطلبهــا المرشــد وينفــذها  ــى اإلفصــاح عــن ال وهــى عبــارة عــن تــدريبات ســلوكية عل
وعــن  2المسترشــدون فــي تعــامالتهم مــع زوجــاتهم، ويــتم مناقشــتها فــي بدايــة الجلســة التاليــة

لمرشـــد علـــى مـــدى فهـــم وتنفيـــذ المسترشـــدين للتوجيهـــات طريـــق الواجبـــات المنزليـــة يتعـــرف ا
واإلرشادات التي قدمها لهم ، والمعوقات التـي ظهـرت أثنـاء تنفيـذها وكيفيـة الـتخلص مـن هـذه 
المعوقــات، ومعرفــة مــدى النجــاح والتقــدم فــي العمليــة اإلرشــادية ، وبنــاء علــى ذلــك ينتقــل إلــى 

أن يعبـــر األزواج لزوجـــاتهم عـــن المشـــاعر  ومـــن أمثلـــة الواجبـــات المنزليـــة:. الجلســـة التاليـــة
اإليجابية مثل الحب والود واإلعجاب ـ  التفاوض مع الزوجة بـالحوار البنـاء فـي حـل المشـكالت 

لها ـ القيام بأنشطة مشتركة مـع الزوجـة مثـل الزيـارات أوالتسـوق أو ترتيـب  واالستماعواإلقناع 
 أثاث المنزل 

 عية :ــــ التدريب على المهارات االجتما9

يتسم األفراد المكتئبين بقصور فـي مهـاراتهم االجتماعيـة، لـذلك يـتم تـدريبهم علـى تلـك  
( 247: 1222المهــارات التــي تمكــنهم مــن تكــوين عالقــات اجتماعيــة ســوية )عــادل عبــد  ،

ويتمثل ذلك في تدريب المسترشدين على التعبير الجيد ـ سـواء بصـورة لفظيـة أو غيـر لفظيـة ـ 
علق بجوانب العالقـة مـع زوجـاتهم مـن حيـث: األمـور الماليـة، واألفكـار والمشـاعر عن كل ما يت
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نحـــو العالقـــة العاطفيـــة والجنســـية، والعالقـــة مـــع األقـــارب واألصـــدقاء، والميـــول واالهتمامـــات 
 والطموحات المستقبلية، وأيضا االستماع الجيد من الزوجة فيما يتعلق بالجوانب السابقة.

 ــــ النمذجة :7

الـــتعلم بالنمذجـــة مـــن أهـــم األســـاليب المســـتخدمة فـــي تعلـــم العديـــد مـــن المهـــارات يعـــد 
ــل فــي عــرض نمــاذج  ــى نظريــة الــتعلم االجتمــاعي. وتتمث ــة، وتقــوم هــذه الفنيــة عل االجتماعي
ســلوكية مرغوبــة لإلفصــاح عــن الــذات فــي العالقــة الزوجيــة، ويطلــب المرشــد مــن المسترشــدين 

ــداء بهــا، حيــث ي قــوم المرشــد بعــرض النمــاذج المرغــوب تعلمهــا يصــاحبها اســتخدامها أو اإلقت
الحوار والمناقشة، وبعد االقتناع بها يطلب المرشد منهم تطبيقها في عالقاتهم الزوجيـة، وبهـذا 

 يتم تدعيم مهارة اإلفصاح عن الذات، والتخفيف من مشاعر االكتئاب.
 ــــ لعب األدوار : 2

والرغبـات المكبوتــة،  االنفعـاالتالتعبيـر عـن و  االنفعـاليتسـهم هـذه الفنيـة فـي التنفـيس 
كما تسهم أيضا في نمو المهارات االجتماعية وذلك من خـالل تمثيـل موقـف معـين فـي العالقـة 
الزوجية كما لـو كـان يحـدث بالفعـل، علـى أن يقـوم المرشـد أو أحـد المسترشـدين بـدور الطـرف 

لمرغوب، وبهـذا يصـبح المسترشـدون اآلخر من التفاعل، وبالحوار والمناقشة يتم تعلم السلوك ا
 وأسلوب تفاعلهم مع زوجاتهم  وانفعاالتهم لدواتهمأكثر وعيا 
 َ  : محتوى البرنامج : خامسا

( جلســة بواقــع جلســتين أســبوعيا، وتراوحــت مــدة كــل 27بلــغ عــدد جلســات البرنــامج ) 
ــة. ويوضــح جــدول )32ـ 12منهــا ) ــالي عــدد الجلســات وموضــوعاتها وفنيا 2( دقيق ــا ( الت ته

 وأهداف واجراءات كل منها.
 ( 2جدول )

 عدد جلسات البرنامج وموضوعاتها وفنياتها  وأهداف وإجراءات كل منها
 األهداف االجراءات الفنيات موضوع الجلسة الجلسة

 تعارف وتمهيد األولى
المناقشـــــــــــــــــــــــة 

 والحوار

 التعرف على األفراد المشاركين في البرنامج -

 ث وأفراد المجموعةإقامة عالقة ود بين الباح -

 التعريف بالفوائد التي تعود عليهم من البرنامج -
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 األهداف االجراءات الفنيات موضوع الجلسة الجلسة

 بها وااللتزاماالتفاق على مواعيد الجلسات  -

 تطبيقا قبليا االكتئابتطبيق مقياس اإلفصاح عن الذات ومقياس  -

 

 الثانية
اإلفصـــــــاح عـــــــن الـــــــذات 

أهميتـه ودوره فـي تخفيـف 

 باالكتئابالشعور 

المحاضـــــــــــــــــــــرة 

 المناقشة

 جب المنزليالوا

ـ توضيح معنى اإلفصاح عن الذات وأهميته في العالقات اإلنسانية -

 بصفة عامة وفي العالقة الزوجية بصفة خاصة

ـ توضيح أن اإلفصاح عن الذات له أهمية كبيرة في تحقيق الصحة -

 باالكتئابالنفسية وتخفيف الشعور 

 الثالثة

 والرابعة

معوقـــــات اإلفصـــــاح عـــــن 

ــــــة التغ ــــــب الــــــذات وكيفي ل

 عليها

 المحاضرة

 المناقشة

 النمذجة

 الواجب المنزلي

ــة التــي تعــوق إفصــاح الــزوج - ــد األفكــار والمعتقــدات الخاطئ ــ تحدي ـ

 لزوجته عن الذات

ـ مناقشة حول كيفية التغلب على معوقات اإلفصاح عن الذات في -

 العالقة الزوجية بصفة عامة 

صاح عـن الـذات التعرف على اآلثار السلبية الناتجة عن عدم اإلف -

 والتي منها الشعور باإلكتئاب

 الخامسة
ــــــين  أســــــاليب التواصــــــل ب

 الزوجين

 المحاضرة

 المناقشة

 النمذجة

 الواجب المنزلي

أن يعرف األزواج أساليب التواصل الجيد مـع زوجـاتهم ، مـع ذكـر  -

 أمثلة على ذلك

أن يعرف األزواج أساليب التواصل الردئ مع زوجـاتهم ، مـع ذكـر  -

 على ذلكأمثلة 

ــى أســاليب التواصــل الجيــد  - ــائج المترتبــة عل أن يعــرف األزواج النت

 .والتواصل الردئ مع زوجاتهم مع ذكر أمثلة على ذلك

 السادسة

 

 

التــــــدريب علــــــى مهــــــارات 

ــر ـ  ــد) التعبي التواصــل الجي

 واالستماع (

 الحوار

 المناقشة

 النمذجة

 الواجب المنزلي

عــــن الــــذات ) المشــــاعر ، أن يكتســــب األزواج مهــــارة التعبيــــر  -ـــــ

 الرغبات ، األفكار ...(

 أن يكتسب األزواج مهارة االستماع الجيد -

ــ التــدريب علـى إقامــة حـوار بنــاء مـع الزوجــة فـي مناقشــة األمــور -

 المشتركة بينهما ، مع ذكر بعض األمثلة

 السابعة
إفصاح الزوج لزوجته عن 

مشاعره وآرائه في عالقتـه 

ة المناقشـــــــــــــــــــــــ

 والحوار

أن يتعــرف األزواج علــى مظــاهر اإلفصــاح لزوجــاتهم فيمــا يتعلــق  -

بالعالقة الزوجية العامة من حيث طريفة تفكير الزوجة، ومظهرها 
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 األهداف االجراءات الفنيات موضوع الجلسة الجلسة

 لعب األدوار معها بصفة عامة

 الواجب المنزلي

 أمام الغرباء، وأسلوب تربيتها لألبناء، ومرافقتها خارج المنزل....

إلفصاح عن الذات في ـ مناقشة حول كيفية التغلب على معوقات ا-

 العالقة الزوجية بصفة عامة 

ـــ تـــدريب األزواج علـــى اإلفصـــاح لزوجــاتهم فيمـــا يتعلـــق بالعالقـــة -

 الزوجية بصفة عامة، مع ذكر بعض األمثلة. 

 الثامنة

إفصاح الزوج لزوجته عن 

المعلومـــــــــــات المتعلقـــــــــــة 

 باألمور المالية

 المناقشة

 الحوار

 النمذجة

 الواجب المنزلي

عــرف األزواج علــى مظــاهر اإلفصــاح لزوجــاتهم فيمــا يتعلــق أن يت -

 باألمور المالية

ـ أن يتعرف األزواج علـى معوقـات اإلفصـاح لزوجـاتهم فيمـا يتعلـق -

 باألمور المالية

ــــ تـــدريب األزواج علـــى اإلفصـــاح لزوجـــاتهم فيمـــا يتعلـــق بـــاألمور -

 المالية ، مع ذكر بعض األمثلة 

 مع الزوجة في مناقشة األمور المالية التدريب على إقامة حوار بناء 

 التاسعة

إفصاح الزوج لزوجته عن 

االهتمامــــــــــات و الميــــــــــول 

 والطموحات المستقبلية

 المحاضرة

 المناقشة

 النمذجة

 الواجب المنزلي

أن يتعــرف األزواج علــى مظــاهر اإلفصــاح لزوجــاتهم فيمــا يتعلــق  -

 بالميول واالهتمامات والطموحات

ى معوقـات اإلفصــاح لزوجـاتهم فيمـا يتعلــق أن يتعـرف األزواج علـ -

 بالميول واالهتمامات والطموحات

تــدريب األزواج علــى إقامــة حــوار بنــاء مــع زوجــاتهم فــي مناقشــة  -

 الميول واالهتمامات والطموحات

 العاشرة

والحاديــــة 

 عشر

 

 

 

إفصاح الزوج لزوجته عن 

األفكار والمشاعر المتعلقة 

بالعالقـــــــــــــة العاطفيــــــــــــــة 

 والجنسية

ناقشـــــــــــــــــــــــة الم

 والحوار

 لعب األدوار

 الواجب المنزلي

 

 

أن يتعــرف األزواج علــى مظــاهر اإلفصــاح لزوجــاتهم فيمــا يتعلــق  -

 باألفكار والمشاعر المتعلقة بالعالقة العاطفية والجنسية

تـــدريب األزواج علـــى المناقشـــة الموضـــوعية مـــع زوجـــاتهم فيمـــا  -

 سيةيتعلق بالتعبير عن المشاعر العاطفية والرغبة الجن

 

ــ أن يتعــرف األزواج علـى مظــاهر اإلفصــاح لزوجـاتهم فيمــا يتعلــق - المناقشةإفصاح الزوج لزوجته عن الثانيــــــــــة 
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 األهداف االجراءات الفنيات موضوع الجلسة الجلسة

 عشر

 والثالثة

 عشر

 

 

المشــــاعر واألفكــــار نحــــو 

 األقارب 

 واألصدقاء

 

 الحوار

 لعب االدوار

 الواجب المنزلي

 

 باآلراء والمشاعر نحو األقارب واألصدقاء المقربين

األزواج علـى معوقـات اإلفصــاح لزوجـاتهم فيمـا يتعلــق  أن يتعـرف -

ــاآلراء والمشــاعر نحــو األقــارب واألصــدقاء المقــربين، مــع ذكــر  ب

 بعض األمثلة 

التدريب على إقامة حوار بناء مع الزوجة في مناقشة العالقة مع  -

 األقارب واألصدقاء

الرابعــــــــــة 

 عشر

 الجلسة الختامية

 التقييم

 وإغالق الجلسات

 المناقشـــــــــــــــــــــــة

 والحوار

مراجعة كاملة لمحتوى البرنامج بهدف التأكيد على أهمية إفصـاح  -

الزوج لزوجته عن كل مايتعلق بجوانـب الحيـاة الزوجيـة بـدال مـن 

 الكبت الذي ينمي الشعور بالكراهية واالكتئاب. 

 تقييم البرنامج بسؤال المشاركين عن اإلستفادة من البرنامج.  -

الــذات ومقيــاس اإلكتئــاب تطبيقــا تطبيــق مقيــاس اإلفصــاح عــن  -

 بعديَا.

إغالق الجلسات، وتقديم الشكر للمشـاركين، واالتفـاق علـى موعـد  -

 القياس البعدي الثاني بعد شهرين في نفس مكان التطبيق .
 

 َ  : زمن تطبيق البرنامجسادسا

وبلــغ عــدد  1222/1222( أســابيع خــالل العــام الدراســي 4اســتغرق تطبيــق البرنــامج )
، ( دقيقــة32ـ 12اوحــت مــدة كــل منهــا )( جلســة بواقــع جلســتين أســبوعيا ، وتر 27) الجلســات

 وبعد مرور شهرين من إنتهاء البرنامج تم إجراء القياس التتبعي.

 سابعاَ : مكان تطبيق البرنامج

 تم تنفيذ جلسات البرنامج في إحدى قاعات التدريس بكلية التربية بسوهاج
ََ : تقويم البرنامج َ  : ثامنا

م الباحث بعد إعداد البرنامج في صورته اإلولية بعرضه على عدد من أسـاتذة علـم الـنفس قا 
والصحة والنفسية إلبداء الرأي في مدى مالءمة محتوى البرنامج فـي تحقيـق أهدافـه مـن حيـث 
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وقـد تـم تعـديل البرنـامج فـي ضـوء توجيهـات ومالحظـات  22عدد الجلسات والفنيات واإلجراءات
 ده في صورته النهائية.المحكمون ثم إعدا

 : المعالجة اإلحصائية

ـــار ويلكوكســـون       ـــم اســـتخدام اختب ـــد ت ـــة ، فق ـــي  Wilcoxonنظـــرا لصـــغر حجـــم العين ف
البرنــامج اإلحصــائي  باســتخدام وموســطاتهااإلحصــاء الالبــارامتري لحســاب الرتــب ومجموعهــا  

(SPSS .) 

 : نتائج الدراسة التجريبية
لة إحصائيا بين متوسطي درجات أفراد العينة التجريبية في توجد فروق دا : الفرض األول

القياسين القبلي و البعدي على مقياس رتب اإلفصاح عن الذات لصالح القياس البعدي . 
وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار ويلكوكسون لحساب داللة الفروق بين 

ن القبلي والبعدي. ويوضح متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسي
 ( النتائج1جدول)

 
 (1جدول )                                              

نتائج اختبار ويلكوكسون لداللة الفروق بين متوسطي رتب درجات اإلفصاح عن الذات في القياسين 
 (2القبلي والبعدي )ن=

القياس القبلي 
 البعدي

متوسط 
 الدرجات

مجموع الرتب 
 (T2بة )السال

مجموع الرتب 
 (T1الموجبة )

 (Tقيمة )
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

 صفر 221022 القياس القبلي
 

 2022 صفر 91

 222022 القياس البعدي

ــين متوســطي درجــات القياســين  إحصــائيا( وجــود فــروق دالــة  1يتضــح مــن جــدول)  ب
ــث كانــت ق ــذات ، حي ــاس رتــب اإلفصــاح عــن ال ــى مقي ــدي عل ــي والبع ( الصــغرى  Tيمــة )القبل

 .(1( الجدولية لرتب اإلفصاح عن الذات)Tتساوي قيمة ) 
                                                

اجلدولية ، تكون الفروق دالة ( Tالصغرى أصغر من أو تساوي قيمة) (T1,T2إذا كانت قيمة) ( 0)
 (180،  1002احصائيا )زكراي الشربيين ، 
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ــد مســتوى)  ــة عن ــى متوســطي درجــات القياســين 2022وهــذه القيمــة دال ــالرجوع إل (. وب
القبلي والبعدي يتضح أن الفروق لصالح القياس البعدي ، حيث ارتفعت درجات اإلفصـاح عـن 

لقبلي ، مما يشـير ذلـك إلـى صـحة الفـرض األول ، الذات في القياس البعدي مقارنة بالقياس ا
ويعني ذلك أن البرنـامج التـدريبي كـان فعـاال فـي تنميـة مهـارة اإلفصـاح عـن الـذات فـي العالقـة 

 الزوجية لدى األزواج.

ــامج مــن اســتراتيجيات  ــا تضــمنه البرن ــى أســاس: م ويمكــن تفســير النتيجــة الســابقة عل
المجموعـة التجريبيــة أسـاليب التواصــل الفعـال مــع  وتـدريبات سـلوكية، أســهمت فـي تعلــيم أفـراد

زوجــاتهم ممــثال فــي: التعبيــر بحريــة وتلقائيــة عــن المشــاعر واألفكــار فيمــا يتعلــق بكــل جوانــب 
الجيـد والحـوار البنـاء مـع الزوجـة. باإلضـافة إلـى  االسـتماعالعالقة الزوجية، وأيضا تعلم مهارة 

تعـوق عمليـة اإلفصـاح عـن الـذات فـي العالقـة  التخلص من المعتقـدات واألفكـار الخاطئـة التـي
 الزوجية.

وتتفق النتيجة السابقة مع ما سبق ذكره في اإلطار النظري من الدراسة الحالية فـي أنـه 
الشخصــي، كمــا أن  واالنتبــاهمهــارة اإلفصــاح عــن الــذات مــع قليــل مــن التوجيــه  اكتســابيمكـن 

ــة التــي تعــ ــد األفكــار الســلبية والمعتقــدات الخاطئ ــذات والعمــل علــى تحدي وق اإلفصــاح عــن ال
 التخلص منها ، يسهل عملية التدريب ويجعلها أكثر فاعلية.  

توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات أفراد العينة التجريبية في  : الفرض الثاني
لصالح القياس البعدي. وللتحقق من  االكتئابالقياسين القبلي والبعدي على مقياس رتب 

لفرض تم استخدام اختبار ويلكوكسون لحساب داللة الفروق بين متوسطي صحة هذا ا
 ( النتائج.4درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي. ويوضح جدول)

 ( 4جدول ) 

 (2نتائج اختبار ويلكوكسون لداللة الفروق بين متوسطي رتب درجات االكتئاب في القياسين القبلي والبعدي )ن=
القياس القبلي 

 البعدي
متوسط 
 الدرجات

مجموع الرتب 
 (T2السالبة )

مجموع الرتب 
 (T1الموجبة )

 (Tقيمة )
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

 1102 2029 القياس القبلي
 202 9 2022 

 9019 القياس البعدي
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بـين متوسـطي درجـات القياسـين القبلـي  إحصـائيا( وجـود فـروق دالـة  4يتضح من جدول) 
( T( الصـــغرى أصـــغر مـــن قيمـــة )  T، حيـــث كانـــت قيمـــة )االكتئـــاببعـــدي علـــى مقيـــاس وال

 (.2022الجدولية لرتب درجات االكتئاب. وهذه القيمة دالة عند مستوى)
ح أن الفــروق لصــالح وبــالرجوع إلــى متوســطي درجــات القياســين القبلــي والبعــدي يتضــ 

، البعـدي مقارنـة بالقيـاس القبلـيس في القيـا االكتئاب، حيث انخفضت درجات القياس البعدي
ممــا يشــير ذلــك إلــى صــحة الفــرض الثــاني، ويعنــي ذلــك أن البرنــامج التــدريبي كــان فعــاال فــي 

 في العالقة الزوجية لدى األزواج. باالكتئابخفض الشعور 
ويمكــن تفســير النتيجــة الســابقة علــى أســـاس: أن تنميــة مهــارة اإلفصــاح عــن الـــذات 

 ايجابية في الشخصية ممثلة في انخفاض الشعور باالكتئاب.بالتدريب تصاحبها تغيرات 
، ه يـتكلم أكثـر وينصـت لآلخـرين أكثـرفالشخص المدرب على التعبير عن مشـاعره وأفكـار 
يشــعر مــن خاللهــا بالرضــا  اآلخــرينويمتلــك القــدرة علــى تكــوين عالقــات اجتماعيــة ســوية مــع 
ح عـن الـذات يعـاني مـن آالم الكبـت والسعادة ، في حين أن الشخص الذي يفتقد مهارة اإلفصا

مـن مظـاهر  ذلـك والكتمان والعزلة ، ويفتقد القدرة على مواجهة ضـغوط وأحـداث الحيـاة ..وغيـر
 تدل على االكتئاب.

( فـي أن التـدريب 7ه 2332إليه " وارنج وآخرون ) أشاروتتفق النتيجة السابقة مع ما 
ج المشـكالت الزواجيــة بصـفة عامــة، علـى اإلفصـاح عــن الـذات مــن األسـاليب الفعالــة فـي عــال

 الزواجي بصفة خاصة. االكتئابوفي عالج 
ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات أفراد العينة التجريبية : الفرض الثال 

في القياسين البعدي والتتبعي على مقياس رتب اإلفصاح عن الذات. وللتحقق من صحة هذا 
كسون لحساب داللة الفروق بين متوسطي درجات أفراد الفرض تم استخدام اختبار ويلكو 

 .( النتائج2المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي. ويوضح جدول)
 ( 2جدول ) 

 (2نتائج اختبار ويلكوكسون لداللة الفروق بين متوسطي رتب درجات اإلفصاح عن الذات في القياسين البعدي والتتبعي)ن=
القياس البعدي 

 عيالتتب
متوسط 
 الدرجات

مجموع الرتب 
 (T2السالبة )

مجموع الرتب 
 (T1الموجبة )

 (Tقيمة )
 الجدولية

 مستوى الداللة

 222022 القياس البعدي
 غير دالة 9 1202 102

 229 القياس التتبعي
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بين متوسـطي درجـات القياسـين  إحصائيا( أنه ال توجد فروق دالة 2يتضح من جدول) 
( الصـغرى أكبـر مـن  Tلى مقياس اإلفصـاح عـن الـذات، حيـث كانـت قيمـة )البعدي والتتبعي ع

( الجدولية لرتب درجات اإلفصاح عن الذات. وتشير النتيجـة السـابقة إلـى اسـتمرارية Tقيمة ) 
أفـراد المجموعـة التجريبيــة فـي ممارسـة أســلوب اإلفصـاح عــن الـذات فـي العالقــة مـع زوجــاتهم 

 خالل فترة المتابعة.
ال توجــد فــروق دالــة إحصــائيا بــين متوســطي درجــات أفــراد العينــة  :عالفاارض الراباا

التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي على مقياس رتـب اإلكتئـاب. وللتحقـق مـن صـحة هـذا 
الفــرض تــم اســتخدام اختبــار ويلكوكســون لحســاب داللــة الفــروق بــين متوســطي درجــات أفــراد 

 ( النتائج.3ويوضح جدول) لتتبعي.المجموعة التجريبية في القياسين البعدي وا
 ( 3جدول ) 

نتائج اختبار ويلكوكسون لداللة الفروق بين متوسطي رتب درجات اإلكتئاب في القياسين 
 (2البعدي والتتبعي )ن=

القياس البعدي 
 التتبعي

متوسط 
 الدرجات

مجموع الرتب 
السالبة 

(T2) 

مجموع الرتب 
 (T1الموجبة )

 (Tقيمة )
 الجدولية

مستوى 
 اللةالد

 22 9019 القياس البعدي
 غير دالة 9 22 

 9042 القياس التتبعي

بين متوسطي درجات القياسين البعـدي  إحصائيا( أنه ال توجد فروق دالة 3يتضح من جدول)
( الجدوليـة T( الصغرى أكبر من قيمـة )  T، حيث كانت قيمة )االكتئابوالتتبعي على مقياس 

النتيجــة الســابقة إلــى اســتمرار فاعليــة البرنــامج التــدريبي فــي  لرتــب درجــات االكتئــاب. وتشــير
لـدى أفـراد المجموعـة التجريبيـة  خـالل فتـرة المتابعـة. ويـرى الباحـث  باالكتئـابخفض الشـعور 

أن استمرار فاعلية البرنامج قد يرجع إلى التغيرات اإليجابية في العالقة الزوجيـة نتيجـة  الحالي
يومــا بعــد يــوم والتــي  موزوجــاتهذات والتــي يلمســها األزواج لممارســة ســلوك اإلفصــاح عــن الــ

تتمثل في زيادة التقارب والفهم العاطفي، وتحسن المناقشة والحوار، وانخفـاض المشـكالت بـين 
 .الزوجين. وغير ذلك من تغيرات ايجابية  أسهمت في انخفاض الشعور باالكتئاب

 توصيات الدراسة :
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ليـــة ، ومــن البرنـــامج التــدريبي المســـتخدم،   يقـــدم لالســتفادة مـــن نتــائج الدراســـة الحا
 الباحث التوصيات التالية :

على المهتمين بدراسة المشكالت الزوجية من الباحثين واألخصائيين النفسيين  -2
واالجتماعيين العمل على تدريب األزواج على مهارة اإلفصاح عن الذات لكونها أسلوب هام 

النفسية ، حيث أوضحت نتائج الدراسة  واالضطراباتوفعال في عالج المشكالت الزوجية 
 لدي األزواج. باالكتئابالحالية فاعلية اإلفصاح عن الذات في تخفيف الشعور 

ضرورة توفر المراكز اإلرشادية التي تهتم بتدريب المتزوجين على مهارة اإلفصاح عن  -1
قرار العالقة الزوجية وبناء الذات في العالقة الزوجية ، لكونها من العوامل الرئيسة في است

 مشاعر الود والحب والثقة بين الزوجين، مما يقلل ذلك من انتشار ظاهرة الطالق.
على المرشدين النفسيين في مجال العالقات الزوجية ضرورة التعرف على المعتقدات  -9

ه واألفكار الخاطئة التي تعوق إفصاح األزواج عن الذات لزوجاتهم والعمل على تصحيح هذ
 األفكار، مما يسهل عملية التدريب ويجعلها أكثر فاعلية في تحسين العالقة الزوجية.

عقد ندوات مستمرة للمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا الهدف منها تعريفهم بأهمية  -7
اإلفصاح عن الذات في العالقة الزوجية ، وتصحيح المعتقدات واألفكار الخاطئة التي تعوق 

الذات مما يسهم ذلك في الوقاية من حدوث المشكالت الزوجية ، وعالج هذه اإلفصاح عن 
 المشكالت وما يترتب عليها من آثار نفسية سلبية وفي مقدمتها الشعور باالكتئاب. 

موجهة  إعالميةعلى وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمقروءة تخصيص برامج  -2
ة اإلفصاح عن الذات في استقرار العالقة للمتزوجين بصفة عامة بهدف توعيتهم بأهمي

 الزوجية وتدعيم الصحة النفسية لديهم.
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 لمراجعا

(. العالج العقالني االنفعالي في توافق الحياة الزوجية. رسالة 2322إبراهيم على إبراهيم) -2
 دكتوراه )غير منشورة(. كلية التربية.جامعة المنيا.

 . القاهرة : مكتبة األنجلو المصرية. 7(. الطب النفسي.ط2321أحمد عكاشة) -1

مجلة عالم المعرفة.الكويت: عدد 2(.الصداقة من منظور علم النفس2339أسامة أبوسريع) -9
 (.243نوفمبر)

(.الدليل التشخيصي واإلحصائي لالضطرابات 1222الرابطة األمريكية للطب النفسي) -7
 ة المزار اإلسالمية.النفسية)ترجمة( أمينه السماك، عادل مصطفى.الكويت: مكتب

(. العالج المعرفي السلوكي والعالج السلوكي عن طريق التحكم الذاتي لمرضى 1223ألفت كحلة) -2
 القاهرة: إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع. 2اإلكتئاب

مدى فاعلية برنامج إرشادي في تحقيق الرضا الزواجي. رسالة  2(2332تحيه محمد عبد العال) -1
 منشورة(. كلية التربية. جامعة الزقازيق، فرع بنها.دكتوراه )غير 

 .القاهرة: عالم الكتب. 1(.التوجيه واإلرشاد النفسي.ط2322حامد زهران) -4

 .القاهرة: عالم الكتب. 9(.الصحة النفسية والعالج النفسي.ط2334) ـــــــــ -2

زوجية لدى عينة (. فاعلية برنامج إرشادي في حل بعض المشكالت ال1222داليا عزت مؤمن) -3
 من المتزوجين حديثا. رسالة دكتوراه)غير منشورة(.كلية اآلداب. جامعة عين شمس.

(. اإلحصاء الالبارامتري في العلوم النفسية والتربوية واالجتماعية. 1222زكريا أحمد الشربيني) -22
 القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية.

ف الذات لدى طلبة جامعة السلطان (. مستوى كش1221سعاد سليمان ، باسم الدحاحة) -22
-24قابوس في ضوء بعض المتغيرات الديموجرافية. مجلة العلوم التربوية. العدد التاسع : 

74 

(. فاعلية اإلرشاد بالواقع في تحسين التوافق الزواجي بين 1222سميرة علي أبو غزالة) -21
 942-999 :(. العدد الثاني )إبريل(22الزوجين. مجلة دراسات نفسية. مجلد)

 2(.اإلختالالت الزوجية )األسباب والعواقب ـ الوقاية والعالج(1222صفاء إسماعيل مرسي) -29
 القاهرة: إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع.

 (. العالج المعرفي السلوكي)أسسه وتطبيقاته(.القاهرة: دار الرشاد.1222عادل عبد  ) -27
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ئاب )اضطراب العصر الحديث، فهمه واساليب عالجه(. (. االكت2332عبد الستار إبراهيم) -22
 (.193مجلة عالم المعرفة. الكويت: عدد)

(.العالج السلوكي للطفل: 2339عبد الستار إبراهيم، عبد العزيز الدخيل، رضوى إبراهيم ) -21
 (.222أساليبه ونماذج من حاالته. مجلة عالم المعرفة. الكويت. عدد)

لدى  االكتئاب(. دراسة مستعرضة للفروق بين الجنسين في 2322)غريب عبد الفتاح غريب -24
 19ـ 2(:13عينة مصرية. مجلة الصحة النفسية. القاهرة: المجلد)

 . القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.1(. مقياس االكتئاب. ط2332) ــــــــ -22
في البيئة المصرية. بحوث  بلالكتئا(. المواصفات السيكومترية لقائمة بيك الثانية 1227) ــــــــ -23

 . القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية. 9في الصحة النفسية.ج
(. الصحة النفسية وسيكولوجية الشخصية. اإلسكندرية: المكتبة 1222فوزي محمد جبل) -12

 الجامعية.
. 1ط (. العالقة الزوجية والصحة النفسية في اإلسالم وعلم النفس.2332كمال إبراهيم مرسي) -12

 الكويت: دار القلم للنشر والتوزيع.
 .القاهرة: دار قباء. 1(. دراسات في الصحة النفسية.ج2332محمد السيد عبد الرحمن) -11
(. الطالق العاطفي بين التشخيص والعالج. رابطة األخصائيين النفسيين 1222محمد خطاب) -19

 (.212المصرية )النشرة اإلعالمية(.عدد)
(. فاعلية برنامج إرشادي في بعض المشكالت الشائعة بين 2323)ناريمان محمد رفاعي -17
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